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Rys historyczny 

GMINNA KASA SPÓŁDZIELCZA w RADORYŻU KOŚCIELNYM  z siedzibą w Krzywdzie  
 z odpowiedzialnością udziałami, założona została w dniu 16. grudnia 1951 r. Zgromadzenie 

Założycielskie obradowało w Szkole Podstawowej w Radoryżu Kościelnym - przewodniczył  mu 
Stanisław Czerniawski z Krzywdy - ówczesny Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej.  
W trakcie     Zgromadzenia przyjęto Statut Spółdzielni, oparty  na wzorcowym statucie ustalonym 
przez Ministra Skarbu. Wysokość wpisowego ustalono na kwotę 5 (pięć) złotych, a udział 
członkowski na 7 złotych i 50 groszy. 
 Terenem swego działania Kasa miała obejmować miejscowości  położone w gminie Radoryż. 
 Deklaracje przystąpienia do Spółdzielni, jako założyciele, podpisały następujące osoby: 
1. Stanisław Czerniawski  - Krzywda                        9. Bronisław Kopyść       - Krzywda    

2  Leonard Nieprzecki       - Krzywda                      10. Lucjan Żurawski         - Krzywda                    

3. Piotr Piszcz                    - Patok Stary                  11. Bolesław Pycka           - Krzywda                                              

4. Karol Dąbrowski           - Krzywda                      12. Władysław Koślacz     - Patok Stary                                

5. Wacław Białach            -  Budki                          13. Paweł Górski               - Krzywda 

6. Stanisław Maciejewski – Radoryż Kościelny      14. Józef Bartnicki            - Wielgolas 

7. Piotr Sobiech                 - Wielgolas                    15. Lucjan Gajo                 - Radoryż Kościelny 

8. Lucjan Bartnicki            - Patok Stary                                               

 Do Zarządu Kasy  wybrani zostali: 
1.Wacław  Białach – przewodniczący oraz 2. Stanisław Maciejewski i  3. Piotr Sobiech – członkowie. 

Zastępcami członków Zarządu wybrano Lucjana Bartnickiego i Bronisława Kopyścia. 

 Komisję Rewizyjną Kasy wybrano w składzie: 1. Stefan Żurawski – przewodniczący,                

2. Bolesław Pycka, 3. Władysław Koślacz, 4. Paweł Górski, 5. Józef Bartnicki – członkowie. 

Granicę zobowiązań Spółdzielni z tytułu przyjętych wkładów i zaciągniętych długów ustalono  

na sumę 1-go miliona złotych.  Działalność operacyjną Kasa podjęła z początkiem 1952 roku, 
przejmując klientów dotychczas obsługującej ten teren Gminnej Kasy Spółdzielczej w Adamowie. 

Pierwszymi pracownikami Kasy byli: Wacław Białach  - kierownik, Jadwiga Wróbel – likwidator, 

Władysława Machnio – kasjer. W pierwszych latach działalności kasa mieściła się w dwóch 

pomieszczeniach,  o pow. około 13 metrów kw., należących do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” w Krzywdzie. W 1954 r. nazwę Kasy zmieniono na GMINNA KASA SPÓŁDZIELCZA 
w KRZYWDZIE – Przewodniczącym Zarządu zostaje Piotr Sobiech, pełniący tą funkcję do 1972 r., 

a Kierownikiem, technik ekonomista Zdzisław Mateńko, kierujący jej pracą do 1958 roku, w którym 

wybrano go na stanowisko prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc-Chłopska” w Krzywdzie. 

W 1956 r. sformułowana została nowa polityka wobec rolnictwa, wzrosło też znaczenie 

spółdzielczości bankowej w związku z czym  Gminnym Kasom Spółdzielczym nadany został  

nowy Statut, przywracający im spółdzielczy i samorządowy charakter. Kasa w Krzywdzie w tym  

że roku uchwala  nowy Statut, w którym nazwę jej zmieniono na KASA SPÓŁDZIELCZA 
w KRZYWDZIE. Terenem jej działania były gromady: Krzywda, Fiukówka, Radoryż Smolany 

i Okrzeja. Dotychczasowa Komisja Rewizyjna trzymuje nazwę Rady Kasy. Od 1958 r. centralą 
organizacyjną i rewizyjną Kasy jest Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowy. 

Przewodniczącym Rady Kasy zostaje Stanisław Czerniawski, a Kierownikiem Jan Sobiech. 

Obradujące w dniu 14. maja 1961 r. Walne Zgromadzenie Członków zmieniło nazwę Kasy na 

SPÓŁDZIELNIA OSZCZĘDNOŚCIOWO – POŻYCZKOWA w KRZYWDZIE  oraz 

upoważniło Radę i Zarząd do kupna budynku na siedzibę Spółdzielni. W dniu 26. lipca 1961 r. aktem 

notarialnym zakupiono od rolnika Marcina Chudka dom mieszkalny o powierzchni 90 metrów kw., 

który  po przystosowaniu do pracy biurowej, stał się pierwszą własną siedzibą Spółdzielni.  

Był to w tym czasie jeden z najlepszych budynków bankowych w powiecie łukowskim. W 1965 r. 

Przewodniczącym Rady zostaje Henryk Leszko, który pełni tę funkcję do1975 r. W latach 1965 -

1973 członkiem Rady Spółdzielni  jest poseł na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z ramienia 

Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego pan Stanisław Pieniak z Patoka Starego, wielki orędownik 

oświaty i postępu rolniczego, który na jednym ze Zjazdów Stronnictwa swoje kredo zawarł w 

stwierdzeniu:                „Żeby ziemia chciała rodzić trzeba po niej… głową chodzić!”  

W 1968 r. Spółdzielnia przyjmuje obecną nazwę BANK SPÓŁDZIELCZY w KRZYWDZIE. 

Stanisław Czerniawski zostaje delegatem z województwa lubelskiego na Zjazd  Krajowy Spółdzielni 

Oszczędnościowo-Pożyczkowych. W 1969 r. do terenu działania Banku przyłączono wsie: Szczałb      



i Zimna Woda, dotychczas obsługiwane przez  BS w Wojcieszkowie. W 1972 r. po śmierci Piotra 
Sobiecha  Prezesem Zarządu zostaje Marian Szewczak, który pełni tę funkcję do 1983 r. 

W 1973 r., po reorganizacji administracyjnego podziału Kraju, GMINA KRZYWDA uznana zostaje 

za gminę wzorcową, co dynamizuje jej rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny.. 

W 1975 r. utworzony został państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej, który dla 

banków spółdzielczych stał się centralnym związkiem rewizyjnym oraz centralą finansową na  

najbliższe 15 lat.  W 1975 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku zostaje Marian Sprycha,  

który pełni tę funkcję do 1994 r.  Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to czas dynamicznego rozwoju 

Banku kierowanego przez Jana Sobiecha. W okresie tym Bank wspiera i prowadzi aktywną 
działalność  kulturalno-oświatową, sportową i społeczno-wychowawczą, rozwija Szkolne Kasy 

Oszczędności. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne licznie organizowane w tych latach pozwoliły 

wielu członkom i pracownikom Banku poznać urok najpiękniejszych stron i zabytki kultury naszego 

Kraju. Posiadany budynek, wcześniej w pełni wystarczający, obecnie nie daje już możliwości 

sprawnej obsługi coraz liczniejszych klientów , utrudnia też rozwój aktywności społecznej Banku.  

W 1981 r. pojawia się możliwość  budowy nowej siedziby Banku – sposobem gospodarczym. 

Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 23.  maja 1981 r. podejmuje uchwałę  o rozpoczęciu 

budowy nowej siedziby Banku. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy zostaje Tomasz 
Wysokiński z Fiukówki. W dniu 27. listopada 1982 r. obecna siedziba Banku zostaje uroczyście 

oddana do użytku. W 1983 r. dotychczasowy dyrektor – Jan Sobiech wybrany zostaje Prezesem 
Zarządu Banku, funkcję tą pełni do 1998 r. W 1991 r. Bank, jako jeden z pierwszych w powiecie, 

dokonuje zakupu komputerów  i z maszynowej przechodzi na księgowość komputerową, 
rozpoczynając  trwający do dziś okres informatyzacji operacji bankowych.  

Początek lat dziewięćdziesiątych - okres przemian strojowych w  Kraju, przynosi zachwianie  

wysokiego dotychczas bezpieczeństwa finansowego obrotu rolnego, co w połączeniu z brakiem 

koniunktury w rolnictwie, jest przyczyną wystąpienia strat w wielu bankach spółdzielczych.   

Sytuacja taka dotknęła również nasz Bank, który w 1993 r. również z powodu błędów w polityce 

kredytowej, znalazł się w trudnej sytuacji, poniósł  stratę bilansową i zmuszony był do prowadzenia 

działań naprawczych, w tym  graniczenia zatrudnienia. Dzięki odpowiedzialnej postawie klientów 

Bank nie stracił płynności finansowej,  posiadane fundusze własne znacząco przewyższały stratę 
bilansową, więc Prezes NBP nie miał podstaw do postawienia Banku w stan upadłości.  

W 1994 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej  zostaje Kazimierz Piszcz z Nowego Patoka. 

W 1995 r. banki spółdzielcze z województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, siedlec- 

kiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego utworzyły Lubelski Bank Regionalny S.A., z którym przez 

ponad 6 lat mieliśmy przyjemność współpracować w ramach Zrzeszenia Regionalnego. 

Dynamicznie rozwijająca się gospodarna Gmina, silny kapitałowo, posiadający dobre warunku 

lokalowe i rozwiniętą informatykę Bank w Krzywdzie jest atrakcyjnym partnerem, z którym jako 

bankiem przejmującym, w dniu 31. lipca 1997 r. łączy się Bank Spółdzielczy w Serokomli. W 1998 r. 

Prezesem Zarządu zostaje Zdzisław Koziej, który funkcję tę pełni do dnia 14. stycznia 2001 r. 

W 1998 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej obejmuje Zbigniew Wojtasiewicz, który pełni 

ją do 2001 r. Z dniem 1 lutego 2000 r., po 43-ech latach pracy w Banku, na emeryturę przechodzi 

wieloletni Kierownik, Dyrektor następnie Prezes Zarządu – Pan Jan Sobiech - jedna z najbardziej 

zasłużonych dla rozwoju Banku osób. 

 W 1998 r. w  odniesieniu do banków spółdzielczych wprowadzane są wymogi w zakresie 
wyposażenia w kapitał założycielski. Uchwałą nr 9/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia          
5 sierpnia 1998 r.: „§ 1.1. Kapitał założycielski banku spółdzielczego, który od początku swej 

działalności będzie zrzeszony w jednym z banków regionalnych lub zrzeszających, nie może być 
niższy od równowartości: 1) 300 tys. ECU – jeżeli zezwolenie na utworzenie banku wydane jest przed 

dniem 1 stycznia 1999 r…”,następnie zmianą ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe     
z 2000 r.: art. 172 ust. 3 wprowadził wymóg: „3. Bank spółdzielczy, który zrzeszył się z bankiem 

zrzeszającym, jest obowiązany uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu nie 

niższego niż: 
1. równowartość 300 000 euro – do dnia 31 grudnia 2000 roku (następnie termin przedłużono do 

    końca 2001 r.)….., 

2. równowartości 500 000 euro – do dnia 31 grudnia 2005 r. …, 

3. równowartości 1 000 000 euro – do dnia 31 grudnia 2010 r…”,  

Powyższa regulacja ustawodawcy wymuszała konieczność łączenia się mniejszych banków 
spółdzielczych, co miało miejsce również w przypadku naszego  Banku.         /-/ Jan Sprycha                                                                        



 

ok      2000 

 
W dniu 31. października 2000 r. do naszego Banku przyłącza się 

sąsiadujący terenem działania Bank Spółdzielczy w Woli Mysłowskiej.  
 

 

      Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku  Spółdzielczego w Woli Mysłowskiej       
-  Stanisław Pikulski i Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego         
w Krzywdzie  – Zbigniew Wojtasiewicz w trakcie Zebrania Przedstawicieli Banku 
Spółdzielczego w Woli Mysłowskiej, obradującego dnia 12. czerwca 2000 r., na którym 
podjęto wiążącą  uchwałę o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Krzywdzie, 
jako bankiem przejmującym.      
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Na koniec 2000 roku suma bilansowa połączonych Banków wyniosła 

11 582 tys. zł,  
zysk brutto 337 tys. zł, a netto 253 tys. zł (wobec odpowiednio 101 i 44 tys. zł  
rok wcześniej).                               
Liczba członków połączonych Banków wzrosła z 1 749 do 2 552. 
Suma środków pieniężnych na rachunkach osób fizycznych, 
przedsiębiorstw i obsługiwanych gmin wzrosła z 4 643 na koniec 
1998 r. do 9 507 tys. zł na koniec 2000 r., 
suma udzielonych kredytów, w tym samym okresie  wzrosła  
z 3 323 tys. zł do 8 424 tys. zł, 
a fundusze własne z 843 tys. zł do 1 176 tys. zł.   

 

 



 
Poniżej zdjęcia Banku Spółdzielczego w Krzywdzie. 
  Centrala w Krzywdzie. 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

Oddział  w Serokomli  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Oddział w Woli Gułowskiej 

          

                

 



 
Oddział w Woli Mysłowskiej 

 

 

        
 

Przeprowadzone w miesiącu grudniu Zebranie Grupy Członkowskiej 
działającej przy Oddziale w Woli Mysłowskiej, uzupełniło skład Rady 
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krzywdzie o trzech członków 
reprezentujących członków Banku z terenu Oddziału w Woli Mysłowskiej. 

    Nowo skompletowany 9-cio osobowy skład Rady przedstawiał się następująco: 
1. Zbigniew Wojtasiewicz – przewodniczący (reprezentant C-li w Krzywdzie), 
2. Jan Mateńko – z-ca przewodniczącego (reprezentant C-li w Krzywdzie), 
3. Stanisława Syta – sekretarz (reprezentantka Oddziału w Serokomli), 

członkowie: 
4.Jarosław Majek, 5. Witold Żebrowski – (reprezentanci C-li w Krzywdzie),     
6. Józef Zaręba 7. Jan Kaczorkiewicz - (  reprezentant Oddziału w Serokomli), 
8. Zdzisław Aniszewski, 9. Krzysztof  Celej, 10. Jerzy Gula - (reprezentanci 

Oddziału w Woli Mysłowskiej). 

 



 

ok      2001 
 Na posiedzeniu w dniu 15. stycznia - pełny skład Rady Nadzorczej, po 
zapoznaniu się z pozytywną opinią wyrażoną przez Lubelski Bank Regionalny oraz 
wcześniejszą prezentacją wizji kierowania Bankiem, powołał  Pana Jana Tadeusza 
Sprychę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzywdzie. 
Prezes zaproponował następujący skład Zarządu: 
Panie: - Jadwiga Kopyść – z-ca prezesa, 
  - Alina Barej – członek,  - Eugenia Brulińska – członek. 
Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, jednomyślnie powołała pozostałych członków 
Zarządu zgodnie z propozycją Prezesa, który podziękował za wybór i stwierdził, że 
Zarząd dołoży starań by nie zawieść pokładanego w nim zaufania.     
W trakcie odbytych w miesiącu maju Zebrań Grup Członkowskich, działających przy  
wszystkich czterech jednostkach organizacyjnych Banku: Centrali w Krzywdzie, 
Oddziałach w Woli  Mysłowskiej i Serokomli oraz Filii w Woli Gułowskiej, 
poinformowano członków Banku o działalności i osiągniętych w 2000 roku, 
satysfakcjonujących, wynikach ekonomicznych. 
Obradujące w dniu 28. czerwca Zebranie Przedstawicieli cały zysk netto Banku/ 
nadwyżkę bilansową spółdzielni  przeznaczyło na zwiększenie funduszy własnych 
Banku, co pozwoliło z nadwyżką uzyskać, wymagany do dnia 31.  grudnia 2001 roku 
poziom funduszy własnych: 1 482 tys. zł, to jest równowartość 386 000 euro. 
 W trakcie Zebrań dokonano reprezentatywnego wyboru członków Rady Nadzorczej 
oraz przedstawicieli reprezentujących poszczególne Grupy Członkowskie na Zebraniu 
Przedstawicieli na kolejną czteroletnią kadencję.  
Wybrana Rada Nadzorcza w dniu 28. czerwca ukonstytuowała się w następującym 
składzie: 

1. Jan Mateńko – przewodniczący  (Centrala w Krzywdzie), 
2. Krzysztof Celej – zastępca przewodniczącego (Oddział w Woli Mysłowskiej), 
3.Jan Szlachetka – sekretarz (Oddział w Serokomli);                                    
    członkowie:  

     4.Zdzisław Aniszewski, 5. Jerzy Gula (Oddział w Woli Mysłowskiej), 
6. Bogumiła Jalowska, 7. Jarosław Majek, 8. Jan Prokopek (C-la w Krzywdzie), 
9. Czesław Romański, 10. Stanisława Syta, (Oddział w Serokomli), 
11. Kazimierz Babiuch (Oddział w Woli Gułowskiej).  
W związku ze złożoną, przed ukonstytuowaniem się Rady, rezygnacją Pana 
Tadeusza Wardy  z mandatu członka Rady Nadzorczej Zebranie Grupy 
Członkowskiej działającej przy Centrali w Krzywdzie dnia 18. lipca do składu 
Rady Nadzorczej wybrało jako 12-tego jej członka Pana Kazimierza Piszcza.  

 



 
Powyższy 12-to osobowy skład Rady Nadzorczej zarejestrowany został 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  w dniu 12.11.2001 r. 
 W dniu 20. października Zarząd zorganizował jednodniową wycieczkę 
autokarową do Lublina i Kozłówki w trakcie której: 
zwiedzano Zamek Lubelski z niedawno odkrytymi freskami kaplicy zamkowej  
z czasów Władysława Jagiełły, wystawę „Dzieje Zamku” stare miasto, katedrę,     
a w kinie „KOSMOS” uczestnicy obejrzeli, wchodzący właśnie na ekrany, film    
„Quo Vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, nakręcony według  powieści 
największego z synów naszej Ziemi - Henryka Sienkiewicza. W drodze powrotnej 
zwiedziliśmy przepiękny pałac hrabiów Zamojskich w Kozłówce. (zdjęcia poniżej) 

 
Panie Elżbieta Stoga i Krystyna Jakubaszek, w głębi Jan Szlachetka (z osobą 

Towarzyszącą), Przedstawiciele Grup z  Krzywdy i Woli Mysłowskiej  

 
Od lewej: Jan Prokopek, Jerzy Gula, Antoni Tomasiewicz, Marian Kuś, Teresa Gula i Józef Zaręba 

  



 

 
Od lewej: Jan Romański, Bożena i Jarosław Babiuchowie, Jola Suska                                              

oraz Grażyna Ociesa i Anna Sałata z mężami 

                        
              Od lewej:  Panie Alina Barej i Hanna Celej z Gminy Wola Mysłowska. 

 

      
Barokowy Pałac Zamojskich w Kozłówce 

 

 

 
 



 
 

 Z ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w tym roku, wypada wymienić:  
Lustrację ustawową Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka 
Stefczyka w Warszawie, dokonaną za okres minionych trzech lata ,pod kątem 
legalności, gospodarności i rzetelności działalności Banku. Na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej w dniu 23. sierpnia Protokółu z jej ustaleń przedstawił lustrator 
kontrolujący -  Mieczysław Sierpień, stwierdzając, że Bank pracuje dobrze, drobne 
nieprawidłowości nie rzutują na pozytywną ocenę jego pracy,  jakość portfela 
kredytowego ulega poprawie, po połączeniu posiada odpowiednie do wymogów 
prawa fundusze własne i należy życzyć mu, by kolejne progi, wyposażenia w 
kapitały własne, udało się osiągnąć w wymaganych ustawowych terminach. 

   W dniu 12. grudnia 2001 r. przypadała 50-ta  rocznica założenia   
   GMINNEJ KASY SPÓŁDZIELCZEJ w RADORYŻU KOŚCIELNYM             
z siedzibą w Krzywdzie.                                                                                              
          Uroczyste obchody Jubileuszu postanowiono zorganizować w 2002 r. 

 
 

  

Rok 2001 pozwolił zintegrować się Bankowi w nowej strukturze 
organizacyjnej oraz kadrowej, co miało bezpośrednie przełożenie na zwiększenie 
sum depozytów ulokowanych w Banku oraz udzielonych kredytów, a w 
konsekwencji na uzyskane wyniki  ekonomiczne: zysk brutto na koniec 2001 r. 
wyniósł 423 tys. zł, a netto 285 tys. zł. 

 

 

 

 

 
 



 

ok      2002 
W dniu 25. stycznia zwołano Zebranie Przedstawicieli w trakcie którego, 

poza zwyczajowo podejmowanymi uchwałami, dokonano uchwalenia nowego 
Statutu Banku,  uwzględniając w jego treści zmiany dokonane w przepisach 
prawa, na podstawie których funkcjonują banki spółdzielcze i podnosząc 
wysokość statutowej jednostki udziału do wysokości 117 złotych.  
Wypracowanie w 2001 r. wysokiego wyniku finansowego wynoszącego: 442 604 
zł zysku brutto i 285 214 zł zysku netto/nadwyżki bilansowej pozwoliło 
przeznaczyć kwotę 74 447 zł na opłacenie wzrostu jednostki udziału o 17 
złotych  netto, co stanowi wynagrodzenie za ponad 10-cio letnie nieodpłatne 
korzystanie z udziałów wniesionych przez członków Banku.  

W dniu 15. marca 2002 r. utworzony zostaje Bank Polskiej 
Spółdzielczości  S.A.  z siedzibą w Warszawie, w efekcie połączenie sześciu 
banków: Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA, Banku Unii 
Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku 
Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA oraz Warmińsko-
Mazurskiego Banku Regionalnego SA. 
Celem jego powołania było wzmocnienie sektora bankowości spółdzielczej dzięki 
powołaniu znacznie silniejszego kapitałowo i organizacyjnie, efektywniejszego 
ekonomicznie banku zrzeszającego, mającego za zadanie, obok prowadzenia 
samodzielnej efektywnej działalności bankowej, wspieranie zrzeszonych w nim 
banków spółdzielczych w realizacji zadań statutowych, doskonaleniu 
działalności bankowej i obronę ich interesów ekonomicznych i prawnych. 
Szczegółowy katalog zadań, obszarów wzajemnej współpracy, zawarty został  
w Umowie Zrzeszenia zawartej przez nasz Bank  z wyżej wymienionym 
Bankiem Zrzeszającym w dniu 26. marca 2002 roku w Lublinie.    

  W dniach 3-17. kwietnia przeprowadzona została kompleksowa kontrola 
          działalności i sytuacji finansowej naszego Banku przez Generalny Inspektorat 

Nadzoru Bankowego Wydział Zamiejscowy w Lublinie. W  ptrotokóle 
pokontrolnym stwierdzono, że …”Bank w swojej działalności nie naruszył 
przepisów żadnych obowiązujących go ustaw”.., zalecono wyeliminowanie 
stwierdzonych uchybień i niedociągnięć. 

W dniu 8. czerwca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej                   
w Krzywdzie zorganizowano uroczyste obchody Jubileuszu 50-cio lecia 
powołania: 

GMINNEJ  KASY  SPÓŁDZIELCZEJ w RADORYŻU  KOŚCIELNYM 
z siedzibą w Krzywdzie, 

 



 
na które zaproszono przedstawicieli krajowego środowiska bankowości 
spółdzielczej, to jest Banku Polskiej  Spółdzielczości  S.A., Prezesów  
działających w sąsiedztwie Banków Spółdzielczych,  Wójtów gmin: Krzywda,  
Wola Mysłowska, Serokomla i Adamów, na terenie których funkcjonują  
placówki Banku, oraz Prezesów GS-ów i działaczy bankowości spółdzielczej     
z terenu trzech połączonych Banków.  
Uroczystości Jubileuszu poprzedziła Msza Święta odprawiona w intencji 
spółdzielców w Kościele Parafialnym pw. Matki Boski Częstochowskiej w 
Radoryżu Kościelnym, przez księdza kanonika Jana Grochowskiego, który w 
okolicznościowej homilii nawiązał również do ubiegłorocznego bestialskiego 
zabójstwa czterech pracowników bankowych, w tym trzech kobiet, przez 3 
bandytów – ochroniarzy, w czasie ubiegłorocznego napadu rabunkowego na  
Filię I Oddziału Kredyt Banku przy ul. Żelaznej w Warszawie. 

 
Centrala Banku Spółdzielczego w Krzywdzie  

 
Od lewej: Kazimierz Babiuch, Jerzy Gula, Bronisław Lada, Marian Kuś. 

 



 

    
Od lewej: Maria Wegrzynowicz, Jolanta Suska, Jadwiga Golubiec,  Jadwiga Kopyść. 
 

Uroczystość Jubileuszową otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Banku Pan Jan Mateńko, który powitał zaproszonych Gości,  wszystkich 
przybyłych na uroczystość spółdzielców i mieszkańców obsługiwanego terenu. 
Jubileusz uświetnił swą obecnością senator Rzeczypospolitej Polskiej  Pan 
Krzysztof  Szydlowski,  pochodzący z położonej na terenie gminy Krzywda wsi 
Kożuchówka, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
Aleksandra Kwaśniewskiego wręczył również odznaczenia państwowe.  
W krótkim referacie Jan Sprycha - prezes Zarządu przedstawił historię 
bankowości spółdzielczej w Polsce oraz Banku Spółdzielczego w Krzywdzie. 

 

    
 
Od lewej: Jan Sobiech – były prezes Zarządu, Jan Mateńko – przewodniczący 
Rady Nadzorczej, Jan Sprycha – prezes Zarządu (przy mównicy). 

 



 
W wystąpieniach okolicznościowych głos zabrali między innymi Pan senator 
Krzysztof Szydłowski oraz Wiceprezes BPS S.A. Pan Roman Wenerski,. 
Senator  Krzysztof Szydłowski w wystąpieniu swoim docenił rolę jaką 
spółdzielczość, w tym bankowa,  odegrała w gospodarczym, społecznym  
i kulturalnym rozwoju Kraju, na przestrzeni swojej 150-cio letniej historii  
i życzył spółdzielcom dalszych sukcesów i satysfakcji z prowadzonej 
działalności. 

  
Wystąpienie senatora Krzysztofa Szydłowskiego 
 

     
Od prawej: Adam Kuzdraliński, Roman Wenerski – wiceprezesi i Jacek Lipiec 
dyrektor obsługującego nasz Bank Oddziału w Siedlcach. 
 

 



 

 
Pan Roman Wenerski w asyście pozostałych reprezentantów, niedawno 
utworzonego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - Banku Zrzeszającego,  
przekazał na  ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu 
Banku, okolicznościową statuetkę „PEGAZA”. 
Okolicznościowe grawery z podziękowaniami otrzymali:  
- Pan Zdzisław Mateńko – kierownik Kasy w latach 1954-58, który  
   w podziękowaniu nawiązał do niełatwych początków działalności; 
- Pan Bolesław Chudek – prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni  
  „Samopomoc-Chłopska” w Krzywdzie, za wieloletnią owocną współpracę; 
- Pan Antoni Sprycha – przewodniczący Rady Nadzorczej Banku w latach 
   1975- 94; 
oraz Stanisław Rychlik – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowie 
 za współpracę i pomoc w realizacji zadań bankowych. 

Jubileusz był  okazją do uhonorowania wieloletnich pracowników              
i działaczy spółdzielczych odznaczeniami państwowymi i spółdzielczymi ,            
jako podziękowanie za ich wkład  w funkcjonowanie i rozwój Banku. 

 
Srebrne Krzyże Zasługi, z rąk senatora Krzysztofa Szydłowskiego, otrzymali: 

     - Pan Kazimierz Piszcz  – były przewodniczący,  obecnie członek Rady Nadzorczej, 
     - Pani Jadwiga Kopyść  - wiceprezes Zarządu Banku. 

 

  
Akt dekoracji Pana Kazimierza Piszcza Srebrnym Krzyżem Zasługi przez 
senatora Krzysztofa Szydłowskiego. Asystę pełnią pracownice Banku Panie: 
(od lewej)  Katarzyna Kozak i Joanna Kopyść. 
 

 



 
Złotą Odznaką  „Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej” odznaczeni zostali: 
Jan Mateńko - przewodniczący Rady Nadzorczej i Tomasz Wysokiński – 
przewodniczący  Społecznego Komitetu Budowy obecnej siedziby Banku.   
Srebrną Odznaką  „Za Zasługi dla Spółdzielczości  Bankowej„ odznaczeni  
zostali: Jan Kaczorkiewicz – członek Rady Nadzorczej oraz pracownicy Banku  
Panie: Bogumiła Jalowska, Elżbieta Stoga i Krystyna Jakubaszek.   
 

    
 

Stoją od lewej.  Odznaki wręczył Pan Roman Wenerski – wiceprezes BPS S.A. 
 

          
     Pani Władysławie Machnio – kasjerce, pracującej od początku działalności Kasy, 
      podziękowanie wraz z okolicznościowym pamiątkowym grawerem wręcza Pan  
     Jan Mateńko – przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. 

 



 
 W części artystycznej Jubileuszu wystąpił owacyjnie przyjęty kabaret 
„Pigwa Show”, a zwłaszcza jego główna postać: Genowefa Pigwa, która dowcipnymi,  
mądrymi i „bardzo na czasie” piosenkami, kupletami i dialogami z „Panią 
Redaktoreczką” do łez, ale i nostalgicznej zadumy nad współczesnością skłaniała 
licznie zebranych na sali gimnastycznej widzów.  Z piosenek  przebijał jakże wtedy ,  
w „czasach  bolesnej transformacji  ustrojowej”, ale i dziś  aktualny morał: „ w oczy 
wiatr  wieje zawsze biednemu…”. Koncert miał charakter otwarty, co pozwoliło 
uczestniczyć  w nim licznej grupie mieszkańców w tym dzieci  z Gminy Krzywda. 

            
       „Pani  Genowefa Pigwa „  z Napierstkowa na Szkieletczyźnie ... wśród widzów 

            
            Pani  Redaktoreczka , Genowefa Pigwa, klazmer… 

 



 

 
 

W miesiącu listopadzie w miejsce najczęściej dotychczas używanego przez 
Polskie banki spółdzielcze logo:  

 
 
 
 

przyjęto jednolite dla całej Grupy BPS, to jest: Zrzeszonych  Banków  Spółdzielczych    
i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., logo firmowe: zamykające w zielonym tle rombu, 
zaznaczony kolorem białym kontur granice Państwa Polskiego. 
 
 
 
 
 
 

W 2002 roku, między innymi dzięki uroczystym obchodom Jubileuszu 50-lecia 
Banku, nastąpiła dalsza integracja jednostek organizacyjnych Banku,  jego 
wzmocnienie wizerunkowe wśród  lokalnej społeczności oraz działających w naszym 
sąsiedztwie banków spółdzielczych. 
Wyniki  ekonomiczne na koniec 2002 r.: zysk brutto wyniósł 331 tys. zł, a zysk 
netto/nadwyżkę bilansową spółdzielni 226 tys. zł; zaplanowano  przeznaczyć prawie 
w całości na dalsze zwiększenie funduszy własnych Banku, które na koniec 2005 r. 
powinny osiągnąć równowartość kwoty 500 tys. euro. 
Na uwagę zasługuje bardzo dobra jakość portfela kredytowego, w którym należności 
zakwalifikowane jako nieprawidłowe stanowiły zaledwie 0,02%. 
 Na przestrzeni 2002 roku w sektorze bankowości spółdzielczej dokonało się 
wiele istotnych  zmian. Zmianie uległa struktura organizacyjna sektora z 
trójszczeblowej, na dwuszczeblową, gdyż Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 
przestał pełnić funkcję Banku Krajowego Zrzeszeń Banków Spółdzielczych. 
Liczba banków zrzeszających banki spółdzielcze zmniejszyła się do trzech; są nimi 
obecnie:  
1/ Bank Polskiej Spółdzielczości  S.A. z/s  w Warszawie ,w którym zrzeszyło się  
    365 banków spółdzielczych, tj. około 60% ogólnej liczby 605 działających w Polsce 
    w tym nasz Bank; 
2/ Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z/s w Poznaniu; 
3/ Mazowiecki Bank Regionalny  S.A. z/s w Warszawie. 
Warto przypomnieć, że w 1993 r. działało w Polsce 1 663 banki spółdzielcze. 
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 W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego dnia 3. marca 2003 r. 
pozytywnie oceniono realizację planu finansowo- gospodarczego w 2002 r. w tym 
zakup i instalację programu informatycznego 4 GL Novum – Bank oraz wymianę 
przestarzałego sprzętu informatycznego i powiększenie parkingu przy Centrali Banku. 
W Oddziale w Woli Mysłowskiej wykonano ocieplenie budynku i szereg prac 
modernizacyjnych, a w Oddziale w Serokomli niezbędne prace remontowe. 
Uchwalono Plan finansowo-gospodarczy na 2003 rok uwzględniając konieczność 
uzyskania na koniec 2005 r. funduszy własnych w kwocie o równowartości  co 
najmniej  500 tys. euro. 

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ..” Powołanie zarządów  
banków spółdzielczych zgodnie z art. 12 nastąpi nie później niż w ciągu 3 lat od dnia 
wejścia w życie ustawy.”.  
Stosownie do treści art. 12: ..”Zarząd banku składa się co najmniej z 3 osób, co 
najmniej 2 członków zarządu, w tym prezes zarządu banku spółdzielczego, powinno 
posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia 
działalności banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim 
zgromadzonych oraz pozostawać  w stosunku pracy z tym bankiem, związanym           
z pełnioną funkcją. 
Prezesa zarządu banku spółdzielczego powołuje i odwołuje rada nadzorcza, przy czym 
powołanie następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego.” 
  Problematyka ta znalazła się w porządku obrad posiedzenia Rady 
Nadzorczej odbytego dnia 7. kwietnia.  
Przewodniczący  Rady Nadzorczej Pan Jan Mateńko na stanowisko prezesa Zarządu 
zaproponował  Pana Jana Tadeusza Sprychę, posiadającego wyższe wykształcenie 
ekonomiczne, 23-letnie doświadczenie w pracy w bankowości spółdzielczej w tym 15-to 
letnie w kierowaniu bankiem spółdzielczym, a 3 letnie Bankiem Spółdzielczym w 
Krzywdzie; innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu tajnym - jednomyślnie,  
12-tu głosami za, wybrano Pana Jana Sprychę na stanowisko Prezesa Zarządu, 
zastrzegając, że uchwała wchodzi w życie z dniem wydania zgody na jego powołanie 
przez Komisję Nadzoru Bankowego. 

Następnie zgłoszono kandydatury na pozostałych członków Zarządu, Pań: 
Jadwigi Kopyść na funkcję zastępcy prezesa, Aliny Barej i Eugenii Brulińskiej na 
stanowiska członków Zarządu. W głosowaniu tajnym wszystkie trzy Panie 
jednomyślnie wybrane zostały na zaproponowane stanowiska w Zarządzie Banku. 
 

 



  

 
Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 20. czerwca zatwierdziło, pozytywnie 
zaopiniowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Banku, 
sprawozdanie Zarządu z działalności i wyników ekonomicznych Banku, jednomyślnie 
udzieliło wszystkim członkom Zarządu absolutorium za 2002 r., a prawie całość, bo 
224 tys. zł  zysku netto przeznaczono na zwiększenie funduszu zasobowego. 
 Na koniec roku suma zgromadzonych w Banku depozytów wyniosła 13 mln 129 
tys. zł, była  o 10,8 % wyższa niż przed rokiem; suma udzielonych kredytów wynosiła 
12 mln 895 tys. zł, była o 22% wyższa niż przed rokiem. 
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    BANK SPÓŁDZIELCZY w KRZYWDZIE 

   21-470 KRZYWDA, ul. Łukowska 120, woj. lubelskie  
          tel./fax nr ( 25) 755-10-14; e-mail: bs_krzywda@pro.onet.pl 
------------------------------------------------------------------------------------------------                  
 

                         
 

 

TEN KTÓRY UMARŁ 
TO BYŁ WIELKI CZŁOWIEK 

A my, co żyjemy...... 
Kto człowiek?.......... – któż wie. 

 

Nie bez drżenia idę do Ciebie Panie!  
 

Pewnie Ci Tam dobrze, 
Ale nam bez Ciebie źle..! 
 
Dzień 2. kwietnia 2005 roku.                            
                                                            Zarząd i Pracownicy 
                                                  Banku Spółdzielczego w Krzywdzie 
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        Uczniom i studentom z terenu naszego działania umożliwiamy odbycie praktyk i staży zawodowych    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sala operacyjna Centrali Banku po modernizacji zrealizowanej w 2007 roku 
 



 
 

Jan Sprycha - prezes Zarządu Banku od dnia 15. stycznia 2001 roku 
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